
 

Nytt från Civilförsvarsförbundet Sverige #3 (utgivningsdag torsdag 15 maj 2014) 

Kontaktuppgifter: E-post red@civil.se eller Box 2034, 169 02 Solna 

 

Om nyhetsbrevet 

När du anmäler dig till nyhetsbrevet får du ett mejl med en direktlänk till en pdf på hemsidan där 
nyhetsbrevet publiceras. Om du har fått mejlet så är du anmäld till nyhetsbrevet. Nyhetsbrevet 
går automatiskt till de distrikt och lokalföreningar som har en civil2-adress för e-postmottagning. 
Utgivningen av detta nyhetsbrev har flyttats fram ett par dagar. 

Planerad utgivning 2014 (med reservation för ändringar): 29/1, 11/3, 13/5, 26/8, 29/9, 19/12. 

Innehållsförteckning 

 Civilförsvarsförbundets dag 
 Ny överenskommelse med Missing People 
 Kommunikationsplan på gång 
 Ny design på FRG-västarna 
 Rabatterad annonsering 
 ”72 timmar” läger för ungdomar 
 Utbildning av ungdomsledare 
 Nordiskt samarbetsavtal 
 Ungdomsstyrelsen byter namn 
 Aktivitetsrapporter på hemsidan 

Civilförsvarsförbundets dag 10 maj 

Civilförsvarsförbundets dag hade urpremiär den 10 maj. Totalt anmälde 48 lokalföreningar att de 
skulle delta i arrangemanget och över 10 000 RSA-foldrar spreds över landet. En enkät kommer 
att gå ut till de föreningar som anmälde sig för att ta reda på vad som var bra och vad som kan bli 
bättre tills nästa år. Datum för Civilförsvarsförbundets dag 2015 är ännu inte spikat. 

AJA (aja@civil.se) 

Ny överenskommelse med Missing People Sweden 

Förbundsstämman 2013 beslöt att en ny överenskommelse skulle tecknas med Missing People. 
Ett nytt förslag har skickats ut på remiss och förslaget och resultatet av remissförfarandet har 
behandlats av förbundsstyrelsen. Det omarbetade förslaget till ny överenskommelse har därefter 
skickats till Missing People som sagt ja till förslaget. Den nya överenskommelsen mellan 
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Civilförsvarsförbundet och Missing People träder i kraft med omedelbar verkan och kommer 
inom kort att läggas upp på hemsidan 

AJA (aja@civil.se) 

 

Kommunikationsplan under framtagande 

Förbundsstämman 2013 beslutade att en gemensam kommunikationsplan ska tas fram för hela 
Civilförsvarsförbundet. En arbetsgrupp med representanter för organisationen har arbetat fram 
ett förslag som behandlats i förbundsstyrelsen. Detta kommer att presenteras i samband med 
förbundsrådet i september för att därefter diskuteras inom varje distrikt. Under 
oktober/november ordnas regionala möten för att samla upp synpunkter på förslaget. 
Förbundsstyrelsen tar sedan upp det slutgiltiga förslaget till beslut i december och den nya 
kommunikationsplanen är tänkt att träda i kraft 1 januari 2015. 

AJA (aja@civil.se) 

 

Ny design på FRG-västarna 

En ny grafisk profil för Frivilliga Resursgruppen, FRG, har tagits fram av Civilförsvarsförbundet i 
samarbete med MSB. Västarna finns att beställa från Reflectil i Kungälv, se längst ned i detta 
utskick. Nyproduktion av de gamla västarna görs inte längre men dessa kan användas parallellt 
tillsammans med de nya västarna. Ingen behöver alltså byta ut några gamla västar. 

AJA (aja@civil.se) 

 

Rabatterad annonsering 

I den mån det behöver annonseras så är ett tips att hänvisa till att Civilförsvarsförbundet är 
innehavare av 90-konto. Det kan ibland ge rejäla rabatter utöver det vanliga. Ta en diskussion 
med annonssäljaren och hänvisa till att vi är en insamlingsorganisation. Den rabatt du får avgörs 
bland annat av hur god tillströmningen är av annonser just när annonsen ska vara införd. 

AJA (aja@civil.se) 

 

”72 timmar” läger för ungdomar 

Årets sommarläger ”72 timmar” hålls första till tredje augusti på Tånga Hed i Vårgårda kommun i 
Västra Götalands län. Deltagaravgiften är 200 kronor och resa till och från lägret ingår för alla 
deltagare. Mer information/anmälan gå in på www.civil.se/ungdomsradet/sommarlager. Sista 
anmälningsdag är 27 juni. Alla ungdomar i åldern 15 till 25 år som är eller bli medlemmar i 
Civilförsvarsförbundet är välkomna. 
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YN (yvonne.norrgard@civil.se) 

 

Utbildning av ungdomsledare 

En ledarutbildning för ungdomar i Civilförsvarsförbundet arrangeras 5-7 september 2014. Plats: 
Stockholm, Hellasgården, Nacka, fredag 5 till söndag 7 september 2014. Antalet platser: 22. 
Målgrupp: Ungdomar från hela landet i åldern 15-25 år, medlemmar i Civilförsvarsförbundet. 
Pris: Kostnadsfritt (inkl. resa, kost och logi) 

Intresseanmälan, presentation och frågor: yvonne.norrgard@civil.se senast 4 augusti 2014, gärna 
med kontaktuppgifter till referensperson i egen lokalförening inom Civilförsvarsförbundet.  

http://www.civil.se/ungdomsradet/2014/05/05/ungdomsledarutbildning/ 

YN (yvonne.norrgard@civil.se) 

 

Nordiskt samarbetsavtal undertecknat 

I mars tecknades ett avtal om nordiskt samarbete mellan Civilförsvarsförbundet och våra 
systerorganisationer i Finland, Danmark och Norge. Genom avtalet är organisationerna överens 
om att 

 lära av varandra när det gäller information och utbildning för att främja de enskilda 
människornas eget ansvarstagande för säkerheten både till vardags och vid kriser på 
samhällsnivå 

 möjliggöra frivilliga insatser över nationsgränserna när det behövs för att skydda och 
rädda liv, hälsa, egendom och miljö 

 sträva efter att delta i varandras utbildningar och övningar samt andra event 
 stötta varandra med idéer och material 
 finna möjligheter för en motsvarande frivilligorganisation från Island ska kunna ansluta 

sig till samarbetet 
Mer information finns på http://www.civil.se/om-oss/internationellt-samarbete 

AJA (aja@civil.se) 

 

Ungdomsstyrelsen byter namn 

I april bytte Ungdomsstyrelsen namn till Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, 
vilket bättre beskriver myndigheten enligt dess generaldirektör Alice Bah Kuhnke.  
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Aktivitetsrapporter på hemsidan 

Formuläret på hemsidan för aktivitetsrapporter av utåtriktade aktiviteter har uppdaterats. Det går 
nu att välja mellan ett antal förifyllda aktiviteter (FRG-insats, annan hjälpinsats, exempelvis 
akutgrupp), informations- eller utbildningsinsats som inte rapporterats på annat sätt samt en för 
övrigt. Studiebesök, styrelsemöten och årsmöten är sådant som inte ska rapporteras. 

MH (malin.hakansson@civil.se) 

 

 

 
 



Beställ FRG-västar med ny 
design från Reflectil

Modell 102 FRG Basväst

Basväst för Frivillig Resursgrupp i blå/gul färg med vit text 
FRIVILLIG RESURSGRUPP, FRG-logga och ortsnamn 

tryckt på rygg och bröst.

Västen har monofonhållare och stängs med dragkedja, är 
certifierad enligt EN 471 Klass 1 och finns i storlekar från 

S till XXL.  

Normal leveranstid 3-4 veckor.

Pris: 349,00 kr/st

Modell 102 FRG Ledarväst

 

Västen har monofonhållare och stängs med dragkedja, är 
certifierad enligt EN 471 Klass 1 och finns i storlekar från 

S till XXL.  

Normal leveranstid 3-4 veckor.

Pris: 449,00 kr/st

Ledarväst för Frivillig Resursgrupp i blå/gul färg och gul 
färg på oken. Vit text FRIVILLIG RESURSGRUPP, FRG-

logga och ortsnamn tryckt på rygg och bröst.

Telefon: +46 (0)303-24 3460
Fax: +46 (0)303-134 24
E-mail: sverige@reflectil.com
Web: www.reflectil.com

Reflectil Sverige AB
Bultgatan 11
S-442 40 Kungälv
Sweden

Fraktvillkor
Vid köp av 100 st eller fler tillkommer full frakt. I 
övrigt debiteras frakt med 100 kr. 
Små försändelser (tex max 1-2 västar)
som passar i kuvert debiteras med 50 kr.

Priser
Priserna är per styck och 
exklusive frakt och moms.
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